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! Graduado em Gestão Desportiva e de Lazer pela UNIBAN SP. 

! Co autor dos livros:  
   -Legados de Mega Eventos Esportivos (Ministério do Esporte e CONFEF -2008);  
   -Políticas  de Esporte para Juventude -Contribuições para o debate (Inst. Pensarte-2008);    
   -Temas para administração de clubes sociorrecreativos (Factash Editora- 2010). 

  ROBERTO LIBARDI 
  CONSULTOR DE CLUBES 

CRA –SP Nº 6-001921 

! Administrador de Clubes atuando neste 
mercado há 34 anos; 

! Diretor da RL Soluções para Clubes; 

! Consultor especialista em Clubes pela CBC/FNC e 
SINDI-CLUBE SP; 

! Consultor em gestão das principais redes 
 de Clubes do Brasil:   

•  FENABB – Federação Nacional das AABBs; 
•  SESI Departamento Nacional; 
•  PETROBRÁS – Clubes dos Empregados da Petrobrás; 
•  ASEEL – Associação dos Empregados da Eletrobrás/Eletronorte. 	  







“Não	  esqueça	  de	  viver”	  

h#p://vimeo.com/44130258	  





Filha de alemães que imigraram para o Brasil em 1912, Maria Emma 
Hulga Lenk nasceu em 15 de janeiro de 1915, em São Paulo. Seu 
primeiro Clube foi o CR TIÊTE onde, aos 17 anos,  tornou-se a primeira 
mulher brasileira a integrar uma delegação olímpica, nos Jogos de Los 
Angeles-1932. Nas Olimpíadas seguintes, em Berlim-1936, ela estava de 
volta, desta vez acompanhada por mais três nadadoras.  

O Esporte dos Clubes do Brasil 

Aos	  92	  anos,	  nadando	  pelo	  	  Clube	  de	  
Regatas	  do	  Flamengo.	  	  

Maria Lenk entrou para o Hall 
da Fama da natação em 1988 e 
foi homenageada com o Top 
Ten da Federação Internacional 
(Fina), título dado aos 10 
melhores nadadores da categoria 
Master no mundo. 

1912-‐2007	  

Maria	  Lenk	  	  aos	  17	  anos,	  nadando	  
pelo	  Clube	  de	  Regatas	  Tietê.	  	  

Roberto Libardi	  
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• O Modelo do Esporte dos Clubes 



“O Reposicionamento da área de 
esporte do Clube começa com a 
clareza do que queremos ser”. 
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• Qual a verdadeira essência da 
área de esporte do Clube, sua 
razão de ser? 
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• Qual é o nosso modelo de negócio? 

"Modelo de negócio baseado no bem estar e 
relacionamento 
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"Quais resultados devemos produzir? 
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"Defina sua estratégia e seu 
plano de gestão… 
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• Distinções entre Estratégia, 
Tática e Operação	  

Roberto Libardi	  



”Significa a mobilização de todos os 
recursos da organização, em âmbito 
global, visando atingir objetivos a longo 
prazo”.	  

• Estratégia	  

-Uma estratégia define um conjunto de táticas.	  

Roberto Libardi	  



”Significa uma mobilização de  recursos 
específicos da organização, em âmbito 
departamental, visando atingir 
objetivos de médio prazo”.	  

• Tática	  

-Uma tática define um conjunto de operações.	  
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”É uma atividade ou tarefa específica 
visando atingir um objetivo imediato de 
curto prazo”.	  

• Operação	  

Exemplo: Operação do dia a dia de um 
Clube, como a realização de uma aula de 
natação da grade de atividades 
formativas da área de esporte.	  
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• Estratégia X Tática	  

• Estratégia: 
-organização como um todo;	  

-responsabilidade da alta gerência;	  

-objetivos globais da organização;	  

-objetivos a longo prazo.	  

Exemplo: ser o clube mais 
moderno da zona sul de SP.	  

• Tática: 
-objetivos departamentais;	  

-objetivos a médio prazo;	  

-responsabilidade da gerência de 
cada departamento.	  

Exemplo: plano orçamentário 
anual da área de esporte.	  

Roberto Libardi	  



• O que é o BSC? 

O Balanced Scorecard (BSC) é um conjunto de indicadores de 
desempenho, financeiros e não-financeiros, balanceado segundo as 
perspectivas de todas as partes interessadas e dos objetivos 
estratégicos da organização, proporcionando uma rápida e abrangente 
visão do negócio, atual e futura. 
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• Modelo de gestão utilizando 
Balanced Scorecard  



• BSC– Onde ele se insere no planejamento 

MISSÃO 
por que existimos 

VISÃO 
o que queremos ser 

ESTRATÉGIA 
nosso plano de jogo 

BALANCED SCORECARD 
Tradução, foco e implementação 

PROJETOS ESTRATÉGICOS 
o que precisamos fazer 

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 

conselheiros e 
diretoria do clube   

satisfeitos 

associados 
encantados 

processos 
eficazes 

pessoas motivadas e 
preparadas 
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• O BSC é baseado em duas premissas:  

Indicadores motivam 

Indicadores comunicam 

1.  Para avaliação de performance é necessário mais do que indicadores 
financeiros. 

2.  Medir o desempenho gera motivação e comunica o que é esperado das 
pessoas. 

• Se você não pode medir, não pode gerenciar. 

• O que você mede é o que você obtém. 

• Não é o que você espera, é o que você comunica. 

Roberto Libardi	  



#ATINGIR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINACEIRO 

#FORTALECER O RELACIONAMENTO COM O ASSOCIADO 

#MELHORAR A GESTÃO OPERACIONAL 

#INVESTIR NOS RECURSOS 

Objetivos estratégicos:	  

Roberto Libardi	  



MAPA	  ESTRATÉGICO	  DA	  ÁREA	  DE	  ESPORTE	  
PerspecKva	  Financeira	  

PerspecKva	  do	  Associado	  

PerspecKva	  dos	  Processos	  Internos	  

PerspecKva	  de	  Aprendizado	  e	  Crescimento	  

ATINGIR	  O	  EQUILÍBRIO	  ECONÔMICO-‐
FINACEIRO	  

FORTALECER	  O	  RELACIONAMENTO	  COM	  O	  ASSOCIADO	  

MELHORAR	  A	  GESTÃO	  OPERACIONAL	  

INVESTIR	  NOS	  RECURSOS	  

Ampliar	  as	  Receitas	  
Operacionais	  

Melhorar	  a	  Eficiência	  
dos	  Gastos	  

Aumentar	  a	  base	  de	  
Associados	  nas	  aQvidades	  
desenvolvidas	  pela	  área	  de	  

esporte	  	  

Aumentar	  a	  SaQsfação	  dos	  
Associados	  nas	  aQvidades	  
desenvolvidas	  pela	  área	  de	  

esporte	  	  

Conhecer	  o	  
Associado	  

Gerar	  novos	  
Serviços	  e	  
Produtos	  	  

Minimizar	  os	  
Problemas	  

Operacionais	  

Melhorar	  o	  
Atendimento	  
ao	  Associado	  

Desenvolver	  
Competências	  
Profissionais	  

InvesQr	  na	  
Qualidade	  do	  
Patrimônio	  

Ter	  Acesso	  às	  
Informações	  
Estratégicas	  

Melhorar	  o	  
Clima	  

Organizacional	  
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Nossos desafios  
  no novo mercado 	  
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$Amplie a qualidade dos serviços;	  

$Aumente a sua diferenciação competitiva;	  

$Conheça seus associados;	  

$Invista na capacitação de seus colaboradores.	  

$Defina sua estratégia de longo prazo;	  



Roberto Libardi	  

“O ritmo de mudança é tão rápido 
que a capacidade de mudar se 
tornou, agora, uma vantagem 
competitiva”.  

Richard Love da Hewlett-Packard HP  



Roberto Libardi 
Diretor  

Rua Dr. Bacelar, 368 cj. 71 
Ed. Bacelar Work Center. Vila Clementino 
são paulo/sp. cep. 04026-001 
Fone: (11) 5092-3355 
Cel.: (11) 98328-3443 
roberto@rlsolucoes.com.br www.rlsolucoes.com.br 


